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Närvarande

Ordförande Sofia Karlsson
Vice Ordförande Alexander Jonsson

Kassör Josefine Knutsson
Sekreterare Daniel Erkensten

Kandidatansvarig Isabel Tidekrans
Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Matansvarig Joel Berg [12:05-12:30]

Sammanfattning

• Genomgång av dagordning för stundande programråd

• Inval av SNFTM 18/19 imorgon!

• Diskussion om mottagningsarrangemang

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av
justerare

Alexander Jonsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Alexander har medverkat på kursnämnd i Diskret matematik (MVE505).

• Daniel har renskrivit protokoll och uppdaterat överenskommelse-dokumentet
för samlästa kurser mellan teknisk fysik/teknisk matematik och kemiteknik
med fysik. Han har även tittat på överlämning.

• Josefine har betalat ut pengar och börjat fila på en lista med saker att ta upp
i sin överlämning.

• Sofia har arrangerat omsits, medverkat på möte med SNKfKb och varit på
UU-möte. Hon ska även delta på psykosocialt möte tillsammans med program-
ansvarig Jana samt SAMO inom en snar framtid.
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• Joel har ordnat med mycket god mat till omsitsen.

• Mattias har arrangerat omsits och varit på pubquiz.

• Isabel har varit med på omsits och pubquiz. Hon har även skrivit klart (!) sin
överlämning.

§5 Kursnämnder

• Fysikingenjörens verktyg (TIF275): Denna kurs har redan diskuterats i
detalj, se föregående protokoll. Josefine går på kursnämnden som äger rum
imorgon.

• Diskret matematik (MVE505): Alexander medverkade på kursnämnden
och meddelar att den gått bra. Examinator verkar vara öppen för förändringar
i kursmaterialet (som var den största kritiken som togs upp i kursenkäten). I
synnerhet kom man överens om att delar av kursmaterialet, exempelvis grund-
läggande statistik, kan avvecklas till förmån för annat material. I nuläget har
kursen lite för låg arbetsbelastning.

• Industriell ekonomi för matematiker (TEK555): Datum för kursnämn-
den är ej spikat. Isabel ska skicka en påminnelse till kursutvärderarna om att
bestämma detta snarast. Alexander och/eller Sofia går gladeligen på kursnämn-
den.

§6
Mottagningen

Sedan en tid är det officiellt att SNFTM ska bidra med ett arrangemang under mot-
tagningen 2018. Det stundande förslaget utgörs av en allmänquiz i tågvagnen där det
ska bjudas på mat och dryck. Givetvis behöver detta även tas upp med SNFTM 18/19.

§7 Programråd I slutet av maj är det programråd för teknisk fysik där flertalet viktiga personer deltar
och utbildningsrelevanta punkter behandlas. Josefine ska delta som studentrepresen-
tant på programrådet och vill därför ha input på vilka frågor som SNFTM önskar
trycka på. Under mötet diskuteras den preliminära dagordningen, vilken i nuläget
innefattas av det nya masterprogrammet i fysik, programmeringskursen (TIN213),
utvärdering av mastersmässan 2018, Onsalas roll i utbildningen samt den psyko-
sociala hälsan med underlag från Studentbarometern. När det kommer till det nya
masterprogrammet är det önskvärt att annonsera/ göra reklam för detta så snart som
möjligt. Vi föreslår vidare att det är lämpligt att ta upp en diskussion kring digital
examination under punkten om programmeringstekniken. Sedan läsåret 2017/2018
ingår ett obligatoriskt studiebesök till Onsala i första kursen i experimentell fysik.
Besöket är dock schemalagt i anslutning till tentorna i läsperiod 4 , som redan är
en mycket stressig period för studenterna, varför Josefine vill diskutera möjligheten
att flytta besöket nästa år samt ifrågasätta dess relevans för expfys-kursen. Slutligen
uppmanar Sofia att Josefine ska tala med Erik “Skövde” Johansson, nuvarande SA-
MO, om resultaten på Studentbarometern för att kunna ge input under punkten om
psykosocial hälsa.
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§8 Inval Imorgon äger ännu ett sektionsmöte rum och det är inte vilket sektionsmöte som
helst då SNFTM 2018/19 ska väljas in! Som sig bör ska denna händelsen firas efter
mötet.

§9 Överlämning
x 2

Sofia påminner oss om att vi ska meddela kommande SNFTM om att det är storgruppsteam-
building tillsammans med Styret och andra nyinvalda redan på söndag. Vidare bör
vi ha en storgruppsöverlämning tillsammans med lämplig aktivitet på ett datum
inom en inte alltför avlägsen framtid. Det är också dags att påbörja en skriftlig
(gemensam) överlämning med matnyttig information om SNFTM . Sofia skapar ett
Google-dokument.

§10 Utvärdering
av året

Då endast sex av nio SNFTM -medlemmar kunde närvara detta möte skjuter vi upp
denna reflektionspunkt till nästa vecka.

§11 Övriga
frågor

• Alexander påminner om att tentamensanmälan för att skriva tentor i läsperiod
4 stänger imorgon. Han vidarebefordrar detta via våra informationskanaler.

• Sofia uppmanar till att börja/fortsätta skriva på överlämningar.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 15 maj 2018.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 12:48. Ordförande tackar för ett trevligt verksamhetsår
och påpekar att detta är det sista mötet med enbart SNFTM 2017/2018. Nästa gång
medverkar även SNFTM 18/19 på mötet.
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Veckans citat “Skit i allt som heter Tivoli” - Ordförande är bitter på vissa mail signerade Tivoli.

Sofia Karlsson
Ordförande

Daniel Erkensten
Sekreterare

Alexander Jonsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sekreteraren i SNFTM (snf.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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